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T
PATI ARMIJA PATVAR

KYS VOKIEČIŲ BOL
ŠEVIKUS.

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
PAĖMĖ WESEL.

’ GARSIEJI GENEROLAI VA | 

DOVAUJA BOLŠEVIKAMS.

Nepriklausomybes Bolševikų kareiviams vado

vauja rusų oficierai.

va* a

iuiAdi i asketui: narę Hitgujai
ANGLUOS PREMJERAS

PASAKĖ GALUTINĄ 
ŽODĮ.

TURKIJOJE PAKELTA 
REVOLIUCIJA.

*

Airija, sako, negali atsimesti 

nno Anglijos.

Ramybė tik vienam KonsUn- 
tinopolyj.

Londonas, tol. 1.. — Depe 
šoje laikraščiui Moming Post 
iš Konstantinopolio pranešt a, 
knd turkų nncijonalistų armi
jos vadas Mustapha Komil 
paša jtaskclbo karę Anglijai.

Berlynas, tol.’1.—Vokietijos 
nrmijos oficierai, kurie sludi- 
*?• ..fe,* i...
veikimų, sako, visas apskritis 
yrn tolševikų rankose. Ir tol- 
ševikni tenai kaip ma|yt. pa
čios armijos turas būt nušluo
ti, kol vynausybė suspės np- 
^kriti išnaujo paimti savo kon
trolėm

“Vyriausybės uiIinmtunuis 
į bolševikus nepadarė didelio

Essen, Uiti. 1. — Bolševikų 
kariuomenė p<> žinomus mūšio 
ntsiėmė nuo vyriausybėj, ka
riuomenė* ' miestų AVesel, 
liuli r apskrit y j.

Lenkams gali būt labai bloga.'
_________ I

tukino rei- 
n<’hn« res

palyginimų.

Londonas, tol. 1. — Angli
jos pntjnmentas vakar jm> an
trojo aptarimo (skaitymo) 
priėmė Airijos ravyvaldos Hi- 
lių. Už bilių balsavo 348 at
stotai; prieš — &4.

Pirm tolsuusinnt kaltojo 
premjeras Llovd George. Tarp 
kitako parakė:

“Žinau, su šituo kiliu nesu
tikę didžiuma airių žmonių. 
Jei jųK pnklaustumėte tos •*- 
rių didžiumos, ko ji nori, gau
tum aiškų atsakymą: “Mes 
norimi* ne.priklauHoniyln*s ir 
Airijos fekpnkiiko«.?t

"Tokiose aplinkybėse negali 
hut kaltos apie apsisprendi
mą. D. Britanija nekuomvt 

.^juegali nutikti su 
kalnvinm. Airija 
pnhlikn.”

Premjeras davė

Premjeras l^loyd C-eorge da
vė palyginimų, kad Airijos 
noras atsimesti nuo Anglijos 
(visuomet pavartojamas Di
džiosios Britanijos tcnninns) 
esąs artimas civilei- Suv. 
Valstijose karei. Kaip tuomet 
Jefferson Davis snkurstė pie
tines valstijas atsimesti nuo 
Suv. Valstijų, taip šiandie to
kį darbą Anglijai atliekąs de 
Valero.

Premjeras rakė a
"De Valerą stato tokius pat 

reikalaut nūs ir tokioje pras
mėje, kaip Jefferaon Davis. 
Kai-kurie Suv. Valstijų sena- 

s te balsavusieji vyrai už Airi
jos nepriklammniytos revoliu
ciją kitnoinot yra turėję pra
nokėjus, katrie ligi pnskutlną-

Paryžius, tol. 1.—Per Buda
peštu iš Koitstantin<UHilio pra
neštum, kad viųoj Turkijoj 
turkai pakėlę revoliuciją prieš 
talkipinkus.

Tik vienam Konstantinopo- 
lyj yra ramu. Nes tenai su
traukta skaitlinga talkininkų 
kariuomenė.

Kirk sužinoin. nueinam su
kilimui VMdovtmjn tnrkų nnci- 
jomdistų vadas Mustaplin Ke- 
.Mi! pašą, kurs atsisakęs klau
syti Konstantinopolio valdžios.

Talkininkai turi S. V. notų'.

Talkininkai- jnu gavo Suv. 
Valstijų notą Turkijos klausi
me. Suv. Valstijos pageidauja, 
kad turkų šaitanas totų pra
šalintas iš Konstantinoišdio, 
taigi ir iš Eurn|>os.

Su tuo Suv. Valstijų jmgei- 
davimu ria ne vb>i sufinkn.

Ptoniauria sakoma, kad jei 
Suv. Valstijos moka pnduoti 
talkininkams nurodymu*, tad 
tegu jos prisideda Jr durimi* 
prie patvarkymo Turkijos.

Tolinus pažymima, jog ne
ramu reikalo sultoną prašalin
ti iš Konstantinopolio. Nes jei 
tas miestas talkininkų bus 
kontroliuojamas—tai visvien 
tenai sultonas neturės jokios 
rcikšuTH-s,

Snv. Valstijos patariu pada
ryti kuoplačiamdą Armėnijos 
rexj>ublikų. fūą «nkonm, kud

įspūdžio,’’ sakė leitenantas 
pulkininkas Hasse, kurį mini- 
steris (lessler pjisiuntė kuria- 
inųjin susirinkinum pranešti 
apie visų padėtį Rulir apskri- 
tyj,” kadangi radikalai vadai 
Ksstiose pasiuntė niurni* ulti
matumų. Nereikia atojoti. kad 
vyriųusyil»ė pradės tuojau? 
veikti ir unrodva raudonie
siems absoliutę savo vahlžių. 
Kiek pnlaukiLs, gal jau butų 
pervėlu ir visokie žygiui ne
duotų geistinų pasekmių.”

Rasų oficierai vadovauja.

j miestelį Plauen. 
]MV«kė bolševikinę 
ntnknodamns unijų

to savo ginkluotoms

Waslrington, tol. L— Vietos 
lenkų pasiuntinybėje apturėta 
žinių, kad bolševikų armijai 
priėŠ lenku- vadovauja garsu- 

s|.s rusų generolas Biiisimv, 
I kurs 1916 metais tas pačius te- 
i ritorijns buvo atėmę- nuo vo- 
j kiečių ir austrų.

Podolijos fronte lenkams 
vadovauja buvęs rusų armijos 
generolą* lepkns Jvndrzeuski, 
kuris buvusios karės melu tar
navo dviejose rusų armijose.

Iš Varšavos užginta pa 
skleista žinia, knd tolševikai 
paėmę Vilnių ir todėl lenkų' 
vyriausybei prisiėję krausty
tieji i šVaršavos. Tos žinios 
buvo paskleistos iš Berlyno.

JUOS TURI PAVERGĘ 

LENKAI.

Lenkams grūmoja kare.

Ryga 1 m-r
“Jei ten vu Uuų;,vu,

talkininkai už tai pnsiiiiut atsa- 
komvbę.

Bolševikų veikimas

Kandonųjų gaujų (burių) 
veikimą lluhr apskrityj gali
ma suprasti iš sekančio ut*I- 
tikiino:

Kažkoks lį<>lševikų vadas 

Hoelz tu rato gaujomis nu
sitraukė 
Tenai 
kalbų. 
va}iua.
'To

gaujoms įsakė sunaikinti vie
tinio laikraščio ofisus ir spau
stuvę. Sakoma, jMidnryta n- 
pie milijonas markių nuosto
lių.

Pabaigoje tasai vmlas pa
grobė vieno turtingo gyven
tojo jauną sūnų ir jsireškala- 
vo išpirkimo 100,000 markių.

Padėtis labai opi.

Apginimo ministeris Gess- 
h*r tvirtina, jog Kuhr n|>skri- 
tyj visa padėtis taip labai o- 
pi, kad vyfifiiuiybč h*n prieš 
raudonuosiu- kol-Jcn*. nemano 
<iijsti kariuomenės.

J r Saksonijoj burini piktn- 
dnrių trankosi )>» apylinkes

LENKUS APIMA BAIMĖ

Bolševikai vietomis pa- 
žangiuoja.

---------------- t

<4Kovojnnrioš spėkos,*’ sakė 
Hnssc, ‘‘nerepreamtuoja ko- 
mūnistų partijos grupių. Brt 
tui būriai, kuriems vadovauja 
fusų on?lerai.

‘‘Bolševkų siiokulbiavimas 
ten ilgas laikas buvo vedama* 
ir Knpp’o veikimą* suokalbi- 
ninknms davė progos staiga
pakilti. Kitaip jie ilgas laikas ir užpuldinėja • ir žudo gv- 
nebutų turėję (inknmų spėkų į vrntojus. Sakosi jie esą tol- 
pakilti prieš vyriausybę. ševikni ir naikinu buržujus.
“Mes laukiame nuo talkinin- j - ■ ------------------ • ~ ~

kų pranešimo, ar jie leis mums BALANDŽIO 1, 1920 M. 

pasiųsti kariuomenės į neutra- Chicago. Šiandie lietus, 
liūs ruožus. Be talkininkų uu-' ga|j būt griau-mų; vakare šal- 
torizavimo kol-kas negalimą! ėiau; rytoj gražus oras ir Ki
niško pradėti. ’ —cinu.

Washington, kovo 31.—Nor.- 
i iš Vartovos pranešama optimi
stinių žinių upie stiprų lenkų 
laikimųsi prieš bolševikus.' 

: 1wt ėin uunmoninnjnnin. knd 
daug tolševikų kariuomenės 
sutraukiama prie? lenkus ir 
vietomis bolševikai vnrosi pir
myn.-

Čia lenkų pasiuntinybėje 
( tvirtinama, kad jei kartais Irn- 
( kai neįstengtų atriluikyti prieš 
bolševikus ir matytų pavojų, j 

tuomet kreiptųsi tautų sąjun- 
gon ir pareikalautų pngelbos. j

Prancūzija yrn pažadėjnra 
lenknms duoti visokią pagalbą 
įvykus pavojui, sakoma pa-j 
-iuntinytoje. Deja, šiandie no-, 
galėtų to pažadėjimo išpildyti, 
kuomet Vokietijoje pakilę ne
rimavimai.

i 
laikr. karosjMHnlentns).—-Teko 

ėia susieiti ir pasikalbėti su 
Baltgudijo- re~publiko< ntslo- 

, .u. oulkininku Yesovitovu.
Jis pasakė, knd kuomet lenkai 

' v<s taikos tarybas su tolšovi- 

1 knis, tarytose turės <lalvvnuti 
i ir Bnltgudijog atstotai.

Lenkai šiandie aavo oknpa- 
I rijoje turi žymią dalį Ballgu- 
, <lijos, kuri taippat pasiskelbė 
1 respublika ir nori būt nepri- 
■ klausoma.

Lenkai Bal t gūdi ją teeinu sn- 
vinnsi ir ignoruoja toltgudžių 
troškimus. Priėi tuos impori- 
jalistinius lenkų žygius, sakė 
pulkininkai, buvo t pn»ių>tns 
protestas Varšuvon. Bnltgu- 
džių atstovai tuo pačiu tikslu 
veikia ir Paryžiuje.

Nori atsikratyti bolševikus 
ir lenkus.

Ik* lenkų dar įžymią Baltgii- 
dijos teritoriją turi užėmę bol
ševikai. Bnltgudžini ktlovei- 
kinus nori atsikratyti vienus 
ir kitus.

Su tolševikaia mažiau yri 
vargo. Su jais baltgudžiai gali 
padaryti taiką. Bet lenkai sa- 
vinnri okupuotas Baltgudijos 
teritorijas ir atsisnko bnltgn-

PRANCUZUA PRIEŠINGA 
MALŠYTI BOLŠEVI

KUS.

Neleidžia vokiečių vyriausy
bei pasiusti kariuomenę.

AIRIAI PASMERKA NAU

JĄ SAVYVALDOS 
’ BILIŲ.

Padėtis Airijoje eina 

šyn.

sis ar-

jų kovojo prieš pietinių vals
tijų reikalnvimus. -*•

44A*ra agMjrdas kalbėti a- 
pic apsisprendimą toms vieš
patijos dalims, kurios pu 
šimtus metų buvo viena nepa- 
dulinnma šalis. Tai yra atsi- 
dnlinirmis ir su tokiuo Ang
lija nckuomet nesutiks*'.

Darbo partija už respnbliką.

Ligšiol Anglijos pnrlamen 
te dftrto partija® atstovai ne 
aiškini atsinešė į Airijos nepri- 
klausomvbėn klausimą. Iš par
tijoj veikimo teėinus buvo nu-1 

manu, knd tn partija linksta^ 
airių reikalavimų pu ton.

Vakar premjeras George 

vertė parlamentarini *inrJxi 
partijas pinnininką Adamso- 
ną pasakyti viešai, ką jis ma
nąs apie Airijos apsisprendi
mą. , J

Adnni«on atsisakė tarti *avo 

galutiną žodį, r.
Bot kitas dr.rto

patiem* talkininkam# bus 
kenksuibigu. Ne# kaipo lokiu 
neįstengs tvarkytieji. ’

M“ie Armėnijos rropublikn 
yrn dnug parankesnė patiems 
iirmėnnni#.

tnntai, nor- prieš bilių atvirai 
nekovoja, tot jum nei neprita- 
ria. Protestantai (Hisitenkinri 
dabartine nndėtimi. Sako, 
jiems butų praKifengimn? at
simesti nuo Anglijos ir nuo 
monarchijos.

Pasibaisėtina padėtis.

Kuomet Anglijos purlmnen- 
4«« *. 4 4- «»I -1 - l* •nu»ji w 
lių, |Mičioj Airijoj veikiari 
baisus daiktai. Pakilęs toks 
nerimavimą** ir teroras, kokio 
Airija labai s iiai nebuvo tu j 
Tėjusi, kadir persekiojimų 
laikais.

Paryžius, h»l. 1. — Vokie
tijon vyriausybė tikėjosi, knd 
talkininkai sutiks leisti jai 
pasiųsti Ruhr apskritin ka
riuomenę su tikslu mimnlšinti 
ten pakilusius bolševikus.

Tečinu- su tuo nenutinka 
Prancūzija, kurini talkinin
kai yra pavedę rūpint ies tuo 
reikalu.

Prancūzijos užmbežinių rei-

MIRĖ SULAUKĘS 103 

METŲ.

Čia 
Urt
ra-

Aurora. UI.. Imi. 1. — 
mirė Tirnotby Cnrmody. 
motų, pasirgęs vok vienų 
vaitę.

Cannody buvo gimęs lapkr. 
14, 1H16, Airijoje. Amerikon 
buvo atkeliavęs eidamas 2>) 
metus.

dns — Clynes, n t sakė premje
rui:

44 Ne taip, kaip tamsta 
sprendi.**

Paaiškėjo, knd durto pntti 
ja stovi už Airijos aprispren-

X *

Londonas, bal. 1. — Angli
jos vyriHujiybėa sumanytaH Ai
rijai Mavyvnldos bilim«, kurs 

Mnndie ėm parinmerUe apta
riamas, mųMitniso padėlios Ai
rijoje. Tą l»ilių pasmerkia 
kiekviena airių jNirtija visoj 
Airijoj. Nei vieno žnytgnus 
netari Airijoje, kurs pritar
tų tam bitini if matytų jame
kokius nors šalini palengvini-Anglų vuldžin suinidinėjn žy 
mus. Suko, kad tegu jutrla- minusiu, 
mentas ir praves tą bilių. Brt jus — sinn f» įnorius. Gi šitų [ 

kas iš to, knd jif negalės būt šalininkai vi-.if sėja tvroriz- 
įgy-vondintas. Tnani bllius —, uią. 
tai toksai daiktas, kurs nesu
tinka su šios gadynės žmoni
jos pažanga, ižėnnis Anglijos 
vyriausybėj priemonę, knd 
kaip nors nepaleisti iš savo 
ranką veržianėiosi laisvėn ai
rių tautos.

Kas-gi yra tas hilius? Tni 
sumanymus suskaldyti. Airiją 
į dvi kita kitai priešingi dali, 
pastatymas ant lygios papė
dės airių didliuiuos to mažu

> airių tauta;' veikt

Dabartinė anglų valdžių Ai
rijoje savo netikusiu laudel- 
gin»u trtįp sukėlė prieš save 
gyventojus, jog' šiandie Airi
joje nerasi nei vienos organi
zacijos. katra iij^mtų bent ko. 
kinis klausimnia pasitarti mi 
valdžia, kadir šalies aprauti- ' 
nimo reikale.

Valdžia turi tikslų.

Valdžia nimmoniaujn. kati
m* nžd'ęiyrV.ttn -- Virtino j kaip ilgai )M>litikiniai jos 

provincijos protestantų,' į^c'tpriošininkai neto* išnaikinti, 
g Patys Ulriorio airiai pratęs- (taip ilgai tenai >ians betvarkė.

w*Ml**^*
X-

--------- -- .. --------------- --------- -------- ----------------------------------------- ( 
Taigi šiandie ir naikinnmi tie

j priešininkai. \
Tokių tikslų prisihiiky<lanui

Į valdžia mano įgyvendinti ir 

' snvyvuldos bilių. Nes' kuomet 
nebiiR žymiausių airių tautos

( veikėjų, tuomet nebus kam 1
| paaipriešinti. J

Žinovai tvirtino, kad toksai i
valdžios |Ni.-ielgimas yra tuš- kalų ofi*a- ptanešė Vokietijai, 
č-iae duiktas. Jii* urduua pasek-, knd Ituiir apskriti* yra neit- 
mių. Nes ĮMTsekiiunoji iritralinm ruože, kurs, sulig tai* 
s|»udžiamoji tauta visuomet kon sutarties, jokiais militn- 
gimdo galiūnus, plieninėj iš- Į 
tvermė? vvrus.

Pavartojama Foraterio metodą

Kitiiomet Anglijos vvrinusy-, 
to- daugelį airių buvo ntsavi-1 

nusi nuo žemės. Dideliau.-ius. 
žemės plotus atidavė suvis-' 
kiems lordams.

Tuomet Airijoje nžtdmecgė 
oemių sąjunga — skini lingu 
organizacija, kuri pradėjo vei
kti prieš lordus.

Airiją valdė Anglijos nus
kirta.- sekretorius For*teris. 
ftis, neįstengdamas tolios pat- 
vnrkrti. žmotržndvMto-. naimL

riniais veikimais neturi Imt 
palitoianms, išėmus nopapra— 
(uosiu# ten nnotikius,

Tucu*4arpu ten tolševikų 
sukilime Prancūzija nematan
ti jokiu |>x veja ils kaip sau, 
taip Vokietijai.

Vokietija , neleido 'prancū
zams t«-nni okupuoti kelių 
rnie-tų. Prnnriir.ijn neleidžia 
Vokietijai (msiųsti kariuome
nę malšinti tolš*’vikns.

• • •• • o
kinti ir surasti tikruosius pik
tadariu#, sugalvojo suareštuo
ti visu# los sąjungos 
Pakilo knvn. Tikslą# 
buvo atsiekta#.

Sulig to> metodo-* 
toriai# ir areštuojami sinn- 
feinerini.

DR. KARALIUS ~ BE 
PROTIS.

narius, 
iėdnlies

ši*nd’*>

Fcdernlio apskričio proku
rorui (.Tynė pareikalavus. I)r. 
Clnrence A. Naymann išegza- 
minavp soči ja lis tą Dr. A. J. 
Karulių. Suroki, kad Karalius 
vrn toprotis. Bus padėta* pn- 
mišėlių įstaigon.

y

džius matyti taikos tnn’tosc 
sti bolševikais.

Anot pulkininko Yesovitov, 
visoj Baltgudijos reapublikoj 
baisus gyventojų inlrtinin? 
prieš lenku .

Mažuma nori revoliucijob.

Mažuma hnltgudžių šiandie 
stovi už tai, kad prieš lenkus 
oku|MUitus pakelti revoliuciją, 
nes kitaip neims galima jų nu-

(siknrtvti.
Bot didžiuma veikėjų yra 

priešinga tokiam žygiui. Sako, 
jei butų ftakelta revoliucija, 
tuomet lenkai turėtų progos 
talkininkams parak.vti, knd 
ta revoliucija yra bolševikų.

Bet revoliucija turės įvykti, 

jei Baltgudijos atstovams bus 
atsakyta dalyvauti tolševiką- 

lonkų taikos tarytose, kuomet 
tos prasidės -balandžio 10 die

ną.

Baltgudžiai kreipėsi Maskvon.

Baltgudijos reapuNikos ta
ryba kreipėsi Maskvon j bol
ševikų valdžią. Pareikalavo, 
kad l»<* hnltgudžių atstovų ne
būtų sprendžiamas Bnltgndi- 
jo? likimas, kad lenkui neM- 
savintų Baltgudijos žemių.

P Yra vilties, knd toltovikai 
sutiks su musų reikalu vi- 
nmis.” rakė palkininkaK “Bet 
jei kartais tam pasipriešintų 
lenkai, tegu luome! ji? žinosi. 
Už pns4*kmes tegu pamintų ant 
savęs ntsnkomyto.’’ I

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
UŽSIIMA PLĖŠIMAIS.

Griauja jie Westfal\’Os mies
tus.

Hague. Olandija. bal. 1. — 
Vokiečių tolševiky armija Rei
no Prūsijoj tirs tvirtove We- 
•el sumiaukė pageltos ir at
naujino ninku* prieš vyriau- 
nyliėjc kariuomenę, kuri gina 

Ii) tvirtovę if miestą, anot 
pranešimų iš Jtotterdamo.

Sulig prnnešimų, bolševikai 
AVestfalijoj apiplėšė mietdelj 
H n mm ir kilas vietas. kai-ku- 
rias kuone visai susalki ne

Ten ir kitur uždaryta p 
ir telegrafų ofisai. tždaryl . 
ir dirbtuvės. Tik vieni gntve- 
knriai važinėja. Nes tie yrn 
reikalingi patiems tolševi- 

-tams.
Kni-kurios dirbtuvės sutiko 

darbininkams užmokėti ur. be
darbiu vinių streiko metu. 
, Bet at.-isakė tų padaryti 

Kruppo įstaigų valdyba.

GAISRININKAI PAKELIA 
STREIKU

Chicago# gaUrininkai nu
balsavo juikelti streikų.

Miesto taryba vakar pntvir- 
rter* on rjtArue»
Tose Išlaidose yra ir 4 mili
jonai dolierių. kurie turi būt . 
įwvartoti padidinti algas mie
sto tarnautojams.

Streikas teriaus nepasibai
gia. Nes taryto tarnautojams 
neskiria tiek, kiek jų roikaBuit 
jama.
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Eucharistija.

ko pereita savaite ir žios sa
vaitės pradiiojo buvo galima 
gauti už 72 rauitu. Amerikos 
centas yra dauginu negu ket
virta dalim brangesnis už len
kų markę. Bot jiaskalai, buk 
bolševikai sumušę lenkus, buk 
lenkų valdžia išbėgusi iš Var
šuvos j Runibergų nepakenkė 
lenkų pinigams. Kaip prieš 
tuos paskatas taip ir po jų 
lenkti pinigai stovėjo vienaip. 
Tiktai pasidarė nesutikimų 
tnrp Lenkijos * l>ei Amerikos 
bankų: dabar pinigų į Lenki
ją jau nebcsiunčtama. Nežinia 
kaip ilgai bus tas užsidraudi- 

mas.
Labai

Kanados 
mainant

greitai eina geryn 
pinigai. 22 kovo 

1,000 Amerikos do-

&

i b

k-

. >

-1 ■:

r
9 b

r

.4
»

Tas grekų kalkis žodi* turė
tų reikšti ffcrq mulunę, bet 
krikščionys juoini vadina aug- 
ščiau-ių ir šveučinusių savo ti
kėjimo daiktų būtent Švenčiau- 
šių jį Sakramentų. Jis yra taip
gi vadinamus paslaptim arba 
slėpiniu, nes iki ]ienktam šii(it- 
mečiui krikščionys neturėjo tei
sės pasakyti savo tikėjimo į 
Eucharistijų niekam nepriklau
sančiam prie organizacijos. 
Net ir tie, kurie rengėsi priim
ti krikštų, kurie mokinosi šiaip 
visų tikėjimo dalių neturėjo 
teisės patirti Eucharistijos slė
pinio.

Veikiausiai dėlto tai tikėji
mo tiesni krikščionys parinko 
ir vardų ne išreiškia u t j svar
biausiojo jos turiniu, kad .kar
tais svetimi nesuprastų slepia
mosios tiesos turinio is jos 
vardu.

Šiautin- jau nieks nebt-depia 
krikšt’iunių tikėjimu į Š.en- 
čiausiųjį Sakramentų. Dur-gi 
priešingai, nuu tryliktojo šimt
mečiu yrn rengiamos kuuiskil- 
mingiuusius viešos prudtnjos, 
o nuo devynioliktojo šimtmečio 
ir tarptautiniai kongresai la
biausiai skelbia, stiprinu ir pla
tina tų tikėjimų.

Musų laikų žmonėms netrūk
sta žinios, kaip reikėtų apsieiti, 
kad viskas butų gera, bet trūk
sta noro ir valios jiegų tam ge
ros dorus žinojimui išpildyti, 
Euduiri.-tijos tikslas yra atpil
dyti išeunkanėias žmogaus 
dvasios jiegas iš amžinų ir ne
apribotų Dievybės šaltiiių

Katalikų Bažnyčia supranta 
čia minėtąjį žmonių gi r.inėe 
reikalų stiprinti save Dievo jie- 
gomis. Ta Bažnyčia dėlto ragi- 
ua žmones naudotis Eucharisti
ja. Katalikija taip-gi nepapra
stomis Didžiojo Ketverge iš
kilmėmis žymi kas metai Eu
charistijos įsteigimu sukaktu
ves. V. Jėzus jų įstatė, kuumet 
paėmęs duonos ir vyno tarė; 
“fitai yra mano Kūnas... štai 
yra mano Kraujas.” Dangus 
ir žemė išnyks, l«-t aiški tų žo
džių reikšme neišnyks. Bet ver

smių ir tautų atgimimu laikais 
labiausiai reikėtų pasiuamioti 
tuja galybe, kuri nejuriomia 
Efttojių ir Ainerikų civilizavo.

Pinigai.
Vokiečių markė ir Lietuvos 

auksinu, oinn lirnn«^-n Į’«. 
Tkrivlije 22 kovo šimtas mar
kių arba šimtas auksinų buvo 
▼ienas dol i e ris 35 centai; pa- 
nedėlije 29 kovo tas puts šim
tas jau buvo 5 centais bran- 
gusni-i.
Leiikif pinigas mųtersimninė. 

Jų oimta* markių Now Yor- 
rjyv "K, .
MMriOt*.''*. -7

Lietuvos Atstovybės Amerikoje 
Pranešimas.

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA.

Paskolos bėgis.

Misijos narių atailankymas 
Kricnijose.

Nėra tos kolonijos, kuri ne
reikalautų, kad Misijoa nariai• w -4 w

Lietuvos Laisvės juiskoln atsilankytų jote. Tai nėra ga- 
paskutiniu laiku žymiai pra
dėjo didėti. Nuo kovo pirmos .-iškai negali iš New Yorko 
dienos jau nėra tos dienos, išvažiuoti, nea jis čia būtinai 
kurioje inoitų mažiau, nei 12 reikalingas kaij>o iždininkas, 
tūkstančių dolierių. Amerikos I Gi p. J. VileRis nuolat turi 

lietuviai jau sujudo ir dirba važinėti Wa*diingtonan. Be
tų išgnningų darbų. lieka majoras P Žadeilds, ku-

Khs link skaitlinių, tai lieti- ris kiek gali, tiek lankosi ke
druos ruožuose galim praneš- kmijose. 
ti, kad iki 17 kovo mėnesio y- 
ra užsirašę 7350 žmonių nnt prieš j>orų savaičių pribuvęs 
snmos viršaus vieno milijono iš Kauno kun. B.

linias daiktas. Kun. Žilius vi-

Dabar po kolonijas važinės

įmonės vedėjui h* kuriuo nega
li naudotis savo reikalams.

4. Darbininkų darbo laikas. 
IMrrrn* pa prasta* perstoges, 
neturi būti ilgesnis kaip 8 va
landos j?aroje ir keturios de
šimtys aš tuo mos valandos su
vartojo. •

5. Išimtis iė 4-tojo $ taisyk
lės yra daroma tik tiems dar
bininkams, kurie dirbi pade
damąjį darbų (katilų, variklių 
ir sukiklių priežiūra, fabrikų ir 
dirbtuvių triobėsių npyvoko— 
aprūpinimas šviesa, kuru ir 
vandeniu), kurie eina sargvlrų 
ir gaisrininkų tarnybų it ap
skritai Ii r Iki Inos darbus, ka
rių neatlikus pirma visko įmo
nė negali paskirtu laiku pradė
ti savo darbo ir kurių ji austo- 

jos, neatidedamai reikalinga.
n (pr»...... <■

valandomis, kurios nepažymė
tos darbi valandų sąraše, va
dinasi neužduotinis.

7. ’ Nenžduotiniaį darbai visai 
dirbtuvei, jos skyriui arlm di
delėms darbininkų grupėms t«*- 

rn leidžiami nejjaprnstms ir 
svarbiais atsitikimais ir tik iš 
anksto gavus iš "Darbo 11 įspėk- 
tariaus leidimų.

8. Darbi Inspektorius turė
damas aky vai žiloje įmonės ap
linkybes, (tarta? sųlygas joje ir, 
npskritai. gamybos pobodį, ga
li leisti neužduotinius darbus 
dirbti ir ncišgavus kiekvienų 
kartų leidimo iš anksto, tik bū
tinai imskiau apie tai prane
šant.

9. Neužduotmių darbų dir
bimas ncišgavus iš anksto iš 
Darbo Inspektoriaus leidimo 
tik jam apie tai paskiau prane

šant, leistinas: /

a) Jei darbas negali būti 
pert rauktas bet kuriuo taiku, 
nrgctidum darbo įrankiams, 
dirbamųjįii medžiagai arba 
dirbiniams;

b) reikiant dirbti remontų, 
netikėtai pagedus katilams, va
rikliams, prietaisams ir šiaip 
jau įvairiems statiniams, dėl 
ko darbas sustoja visoje dirb
tuvėje arba jos kurioje dalyje;

c) reikiant dirbti laikinų dar- 
Imj kuriame nors dirbtuvės sky
riuje tuo atsitikimu, kai dol 
nesimiatytų priežasčių darbas 
kame skyriuje liko pertrauktas, 

'artai visai sustojo ir tai kliudo 
dirbti kituose įmonės skyriuo
se;

d) tusę įmonėse, kurios dir
ba krašto gynimu reikalams:

o) kai tokie dar Imu rcikalin- 
gi kovai su tvairiomis iH-luimė- 
miv;

f) atskiriems darbininkams 
arba nedidelei jų grupei.

IU. įmonės vedėjas privalo 
tiksliai daryti visų neužduoti- 
nių darbų apyskaitas, kad pri
reikus galima butų pat irti, kiek 
valandų, knda ir kuriomis suly
go! u i s darbininko dirbtas no. 
užduotinis dar Ims.

11. Sekmadieniais ir djdesuė- 
mis tradicinėmis šventėmis 
darbi ninkama turi būti duota 
poilsio. Įmonėse, kuriose dirba 

vienu pakaita, poilsio duodama 
ni'inažiaii kaip 36 valandos, j 
kuriose dirba 2 pakaitos—ne 
mažiau km p 29 valandos, ir 
kuriose dirba 3 juikaitos—ne 
mažiau kaip 24 be perstogės.

Pastaba: Tos^ jmonėse
kur darbininkai yrn nekrikščio
nys. pcitaio diena guli imti ki
to. no M«kntM4iieniK.

12. jiuuuės, kuriutĮu darbo* 
yra dirlmmas be jierstogi's, su
migę darbininkai, daugiau kaip 
17 metų umžtamų jri tik ucbavv 
kurių iiuni kitų sutarčių, gali 
kartų ]>er 3 savaites dirbti 16 
valandų Im jn*r»1ogės. lik šiuo 
atsitikimu turi Iruti duota jiems 
du kartu per tas |*uėiaK 3 m- 
vaiteli.pu 24 valandas pedmo.

i Pa*taba: Jeigu įmonėse, 
4*7*bo -dar-

...L.-
HHBUI■HMta

tauinkauv ir darbdaviams su? 
sitarus bus nustatyta kita pa
kaitų fr poilsio tvarka, tai ji tu
ri būti vietos Darbu Lu*p«AU»- 
riana patvirtinta.

13. Darbo pradžioa ir pabai
gos valandų sųrašų. taippat ir 
|x*ratogių laikų, nustato darba- 
itavys sa darbininkais susita
ręs. Toks surašąs privalo būti 
(Mikabintas aikštėje.

14. Darbo inspekcijos orga
nai žiuri, kad šis įstatymas 
butų vykdomas ir peržengian
čius jj t raukia tieson.

15. Už šio įstatymo peržengi
mų baudžiama teiishio keliu ligi 
10,000 auksinų arba areštu ligi 
4 savaičių.

16. Baudos, kurias gauna iš 
mekx*ti šių įstatymų 15-ju y ėki- 
rinmos Vidaus Reikalų Mini-

* • o • • *

17. Išleidus šį įstatynr, Pra
monės Įstatymų 5 skyriaus 
1561—1569 straipsniai (Rusų 
Valstybės įstatymų Rinkinys, 
1895 m. leidimas ir 1906 m. tų- 
sa) nustoja galios.

A. Smetona,
Valstybės Prezidentas.

Galvanauskis. 
Ministeris Pirmininkas. 

K nu iuis.
Lapkričio 30 d., 1919 dl

Vyrų u Lloictų Rūbų Kirpi
mo ir Deagning Mokykla.
Moiiva t«t«n>a ir mohym* budu Ju» 
trumpu lalkv llntokaiU Tl*o ama

lo ■s
Mm turime dldiuualu, tr c*rlaa- 

•tu* kirpimo. do*l>nlB< ir siuvu** 
skyrius. kur ktekeivM* «auns ttrot 
prskUkoa lUartmoklBdaai**.

Vlsuoaa siuvimo skyrių*** rusimos 
varome* elektra* jlsv*.

Kviečiame kiekviena ateiti blls km 
kiuo talku, diena Ir ar vakarai^ P*- 
■itiur/u ir partkalbėtl dol mirty

Patiem* daromo* autis mieroa, vi
sokio ittllaua fr drdtto i« bet kurtoj 
madų tmyroa

MASTEB DESIGNING

SOHOOL.
* * - rb *• * i* -

J. P. kalciui. Vcioja*
110 N. STATĖ STRF.ET, ClllCAGO. t 

Kampai Lako Bu aai 4-lų lubų
Mironas, 

•Purvttoe nnrve 
grynais pinigais ur bu v. \ uis- , huuk jų, ?up.pe*, liek aitauKy*. 
tijų bondsais sumoje 500,560 
dolierių. Dabar gi yra kur kas 
daugiau.

Kas link išlaidų, tai Lietu
vos Valstybės reikalams (su- 
lyg jo« įsakymų) iki 17 kovo 
išmokėta 176.225. Paskui mi
tra gana žymi išlaidą, tai pa- 
dengimas arba pridėjimą* jmr- 
duųdant Suv. Valstijų liund- 
sus. Tokių išlaidų pasidarė jau 
$7,396.68. Kas link algų misi
joje dirbančių darbininkų, tai 
pareina j 1,1(M) kas mėnuo. Mi
sijoje l»onų skyriuje dirba 7 
darbininkai neįskaitant misi
jos narių. Misijos narių gi 
užsilaikymas ir jų kelionė* po 
kolonijas per pustrečio mėne
sio, taipgi ir šiaip įvairiausios 
išlaidos atsėjo 11,110.34. Tai 
tokios apskritais ruožais skait
linės iki 17 kovo mėnesio. Se
kančiuose pranešim nose pas
kelbsime, kaip kuris apskritis 
dirba ir kiek yru surinkęs it 
kiek dar reikia surinkti iki 
nustatytos ųuotos. ’

Informacijų reikale.
Ajiricritai įvairias informa

cijas suteikia L. Misija. liet 
Misijoje nedaroma jokios te
galės poperos. Ka* nori už
tvirtinti visokius ingaliojimus,' 
perlaidas (doviernustis). ar 
padaryti kokius nors legaliu* 
dokumentus, privalo kreiptis 
ne į Misijų, bet į Lietuvos ut- 
stovybę, \Vasliington. D. C. 
Taipgi tenai vizuojami jiasjsir- 
tai Lietuvon keliaujančių.

Daugelis vėl užklausia apie 
pinigų kursų ir nesupranta, 
kaip gali kursas mainytis. Vi
siems pasakome, kad kursas 
nnolat mainosi. Kartui* jais- 
tovi maždaug tas |«its kursnt 
kelias dienas. <» kartais net ke
lias savaites, gi priešingai, yra 
dienų, kuomet liėgyje kelių 
valandų kursas dikėini persi
keičia. Tas viskas priklnu-m 
nuo pinigų rinkos n rita bir- i 
žos. Misija pinigus Lietuvon1 
siunčiu tuomi kursu, kukiu y-1 
ra toje dienoje, kurioje per-1 

siuntiniui pinigai gauti.

lierių galiniu buvo gauti 1,120 j(]ojjerįę jr jau yrn įmokėję i Valstybės
Khnndns Mimų, r.aneinije 

po V’erbos jau teduodavo tik 
1000, tiri reiškia, knd viena pa
varte tūkstantis Kanados do
lierių pabrango 30 dolierių, 
arba ketvirtąja skirtumo da
lim.

Geryn eina ir Anglijos pi
nigai. Pamslėlije prieš Verbų 
svaras sterlingų buvo $3.78 ir 
pusė, sukatoje prieš Verbų 
jnu jMikilo septyniolikų <*entų, 
t. y. buvo $3.95 ir pusė, bet 
panvdėlije po Vėrinis inisantro 
cento nusmuko ir jiaridarė lik 
$3.94. •

PruncUzų pinigai dnr vis ei
nu blogyn. Pamalė!ije 29 kovo 
už dolierį davė 14 frankų ir 
22 santimu.

Italų pinigai truputį gerė
ja. l’tarninke 23 kovo už do
lierį davė 20 lyrų, panedėlije 
29 kovo už tų pūtį dolierį jau 
tedavė tik 19 lyrų ir 70 cen- 
tezirnų.

Suomių arba Finlandijos 
šimtas markių eina pamažėl) 
brangyn: buvo $5.60, du bar 
yju $5.65.

Šveicarijos frankai juda 
kartais puldami kartais ei
dami. Panedėlije 22 kovo už 
dolierį davė 5 frankus 83 san
timus, tubatoje 27 kovo — 5 
fr. 57, punedėlije 29 kovo — 

5 fr. 66. Tat raiškia, kad pe
reitoje savaitėje Šveicarijos 
pinigai ėjo bnmgynF u šioje 
savaitėje jirudėjo vėl truputį 
atpigti.

Auksinis prancūzų bei švei
carų frankus yra lygus auksi
nei italų lyrai ir suomių mar
kiai. Didelis skirtumas tų pi
nigų kainose yra tada, kada 
Amerikos dolieriaie įuaiuome, 
arbu perkame, ne auksinius, 
tik poperimuii tų šalių pini
gus. Auksinių pinigų vertė 
beveik nesimuino; mainosi tik 
įtuperuiių pinigų kuinus.

New ) orkų didieji bankui 
savo agentams suku, kad už 
siuntimų pinigii į Europa, sa
kysim į Liutnių, imtų 25 cen
tus. Viotiek ar šimtų uuksinų 

siųsi ar du tukstiuiėiu, vis tu
ri 25 centus užmokėti už 
siuntimų. Sųžiningi agentui 
ima dusyk daugiau nuo žmo
nių, t. y. 50 centų. Kai-kurie 
ima daug daugiau.

Yru du petriuntimų budu. 
Vienas parankesnis gaunan
tiems žmonėms. Tas vadinusi 
tiesiog jieraiuntima*. Jis reiš
kia, kud siunčiamuosius jani- 
gus gulinančiam juos žmogui 
turi išmokėti nrty«ninu*ioji 
kruša, arbu paštas. Kitas per
siuntimo būdas vadinasi draf 
tas. Jis reiškia, k/id žmogus 

ututuVvjv Rauliu tunai 
kurį jis turi pristatyti į kokį 
nors bankų. Persiuntimas 
draf t u yra parankus tiems, 
kurie gyvena netoli Imnko.

I

PIRKITE
LIĘTŪV08 PASKOLOS

BONUS

Bonai.

Bonai dnr negatavi. Imt t <io- 
i jaus jau bus gatavi ir bus 
tttidnvinėjanii tiems kurie 
pilnai yra už juos užsimokėję. 
Ta? nelengvas darbas luinu? 
pagaminti ir juos kunt rolių <- 
ii. Jei ka> išvažiuoja Lietu
von negavęs Imhuį, tegul j>er- 
maino Misijoje savo antrašų ir 

savu.lamų gaus Lietuvoje Is* 
jokio primtllcėjimo. Ypačiai 
daba? stotį* privalėtų jtasidar- 
bnoti, kad kaip tik bus gata
vi bonui, kad juog Hutų gali
ma kogreičiausiai išsiuntinėti, 
tai yra, kad bent'didžiuina bu
tų jau išsimokėję už lamus.

DARBO DIENOS ILGUMO 
ĮSTATYMAS.

Amerikoje gy venantieji lie
tuviai darbiutakai, ypgu kurie 

[yra siunnnę grįžti Lietuvon, 
, didžiai interesuojasi, kokie yra 
įstatymai delei įtarta) dienos il
gumo IJetuvojf!.

‘‘laikinosiose Vyriausybės 
Žiniose” No. L7, nuo gruodžio 
17 dienos jiaskdbtas vra įsta
tymas, kursai ir veikiu Lietu
voje nuo dieuo&jo paskelbime, 
įstatymas susidedu iš 17 
straipsnių ir -iaip skamlia:

1. Bis įstatymas privnlomu?- 
visoms toms dirbtuvėms ij fale 
rikams, kurios naudojusi ne 
mažiau kaip 3 darbininkų sam
domuoju darini, išskyrus pa
mot aluitrų.iiune § įmones. ;

2. 6ie įstatymai neaprėpia: 
1) žemės ir miškų ūkių, kur dar 
lm dienos ilgumas yrn tvarko
mas tam tikromis taisyklėmis 
ir 2) tos transporto įmonių 
dalies, kur darbininkai yra 
siunčiami dirbti ne imciosc 
įmonėse (traukiniai, garlai
viai. laivai ir tt.). Aiuo atsiti
kimu (tartai dienos ilgumas nu
statomas darlšninkams ir dar- 
budavinm- -usitarus.

3. Įtarta' taikąs nroa darlm 
valunuos yra tas taikus, kuriuo 
darbininkai turi priklausyti 
išimtinai d u r lioda v i ui arba jo

I

GERBIAMIEJI BROLIAI KUNIGAI!
Dievo Apveizdos Bažnyčios atlaiduose 23 kovo šių meti) 

susirinko dvidešimt su viršum kunigų. Bekalbėdami apie i- 
vairius dubartinio momento reiks lūs jie veikiai viri nutarė, 
kad yru gana daug svarbių ir neatidėliojamu dalyku, apie ku
riuos kunigam^ reikėtų jjnsidalinti mintimis. .

Tėvynės atstatymu darbas yra ne mažmo*i» ir negalime 
uu> liktis uepriaidėję prie jo, kai]M Lietuvon visuomenė, ir 
jo> inteligentijos dalis.

Susirinkusieji įgaliojo mane, žeminus pasirašiusi, kad 
siL-ižinočiau su Jo Augštu Miduuybr Buifnlos Vyskupu ir 
kad paskrihėinu broliams kunigams užkviešimų i ta suvužia- 
viuių, busiantį 7 ir 8 Imlamlžio viešbutyje Ii uųnoisBoftalo N.Y.

•In Antrštos \lnh>nvlM-<. nrilurtam. tnn •• —. Ir-
ųuoia posėdžiams vieta jnu užsakyta. l’u-M-«lis prasidės Sere- 
ilos ry tų 7 Imlamlžio. Norėdami dnljkus m eičiau atbaigti ne
darysime iškilmingos suvažiavimo innugiirarijo bnžnyriojių 
nes kiekrivnas kunigus tos <livno> Mišiose ir |»ats |Misiinels, 
knd Dievas jmdčtų suvažiavimui atlikti naudingų <inrlių.

Cliioago* ir upk-linkės kunigų vnrdu

Kun Prandžkue Bučya.
Meldžiu lytas Katalikų laikraSiim p-, rtssuzdmi

A_______________

%

VIESAS PADĖKOS ŽODIS.

Pasišventusiems dėl tėvynės 
labo lietuviams.

%

Važinėjant jx> lietuvių a|igy- 
ventas kolonijas L. L. Sargų 
reikalais, daug išgelbėjo man 
sekantieji asmenys: A. Oesna- 
virius, Kingston, Pa., V. V. 
Vaišnora, A. Klimas, Shenan- 
duali, Pa., ypaė pastarasis 
daug pagelbėjo manu daria*. J. 
J. GrvMiunas ir V. Graušlis, 
Pittsburgh, Pn.

Juodu su nuuiim vargo drau
ge ir nevalgė ir nemiegojo, 
prabuvom viri nuo vienos vie
tos iki kitai. AJ. Daunora, Gi- 
rardville. Pa., J. Mikoliūnas,' 
(’-hestor, Pa. lrisi nesigailėjo 
laiko ir išlaidų.

T&ippat visiems gerb. kJelx>- 
naiiui už jų prijautimų ir suti
kimų manęs, <1 rauge visiems 
žmonėms, kurie su pasišventi
mu diria) Lietuvos labui, vanta 
L. L. Sargų Centro, tariu di
džiausių učių.

Jonas K. Milius.

Pasarga. Visi L. L. Sargų 
skyriai, kurie susitvėrė per ma
no prakalbas ir buvo rankamos 
aukos, ir buvo rašomos dides
nės smilus aukotojų vantai, 
nml»nėkit<> Įmsiųsti į Centrų 
aiškiai surašę. L. L. Sargų 
reikaluose kreipkitės sekančiu 
antrašu: L- K Sargų Centras. 
257 W. 71st St., New York 
l’ity. ’

P. B 
reikalus tamt su kuo.

Jonas K. Milius.
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PIRKITE LIETUVOS VAL

STYBĖS BONŲ.
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PEARL QUEEN - 
KONCERTINOS

------ —. ................................... • 
T«l. IJrovec 7441 

Dr. C. Z. Vezelis
LIETCVIS DFZMTtffTAS 

Valandos: auo • ryte Iki • rak. 
NMdUomo pacal aulartm* 

47 M SO. ASHLAND AVKMVE 
arti 4<-to» Gatiėa

tr

M *«.

<*

»

J;P.WAITCHES
ATTORNEY AT LAW

UETCVU ADVOKATAS 
4M« s. WOOt» HTIlKin

*.«• w. IM* snrnn < 
čuicago. ,MeMlatlrr <m

Ri
■
I

■
I

I

Vakarais, 812 W. 33 St. }

TeL V«rd» 4U1

■■■■■■■■■■■■■■■f

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS 

^OflMu tHdmJortyJ: 
South La Šalie Street

Kambarį* >34
TcL Cmtral 03M

29

S. D. LACHAMCZ
L'i-.u.y. GraAunua imUaimuJk Islto- k* Halkato r kl*—~ *1-■Ukuku. • m«*« oaiMi tuvio siruMinti 

2314 W. 23 PL Chicago, UI.
TeL Q*o*| 31M.

' t— ...............................................i:

Dr. M. Stupnidd
3107 So. Morgas Street

UBUCJKIO, H-UMOT* 
ZoMiMMN YmM* mm

VAteadM: - I UI U U ryt*;
4 po putu nu C Tkk AMAUo- 
mi* nuo •' Iki * ral. r*k*ra

niT.
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ELIZABETH N.J.

taikytame susirinkime Av. i 
Juozapo draugijos tarp kitko I 
pakelta ktausimas apie pilki-. 
mą L. L. Paskolos tanų. Pir- J 

niausiu atsistoju pirmininkus i 
tr sako; “Draugai, bonų nu
pirksim, nes muaų pinigai žus. 
Lietuva nebuvo ir nehualaisva. 
Tai-gi nei už dolierį liepi rksim 
tanų.” Kitas narys ntsisto/ęs 
niekina Lietuvos valdžią ir sa

ko, kad buk vienas Lietuvos 
* valdininkas pasiėmęs 50,000 

auksinų iš Lietuvos iždo pabė
go Šveicarijon, todėl, sako, ne- 
niririni tann' R*4 to* 1
buvo puse U i uu issikaunęs. ^*v- 
nų pirkimo šalininkai kalta, 
aiškina: broliai, sako, juk mes 
esame lietuviai. Lietuva mus 
užaugino, tai-gi turime iškovo
ti jai laisvę; pirkime tanų. Čia 
ik* auka, o j**rimla, nuošimtį 
gausim ir suma bus sugrąžinta. 
Kilsta balsai: “Kas norit pit-* 
kti tanų, «timo*kini dolie- 
17-'* Niekas nesutinka. Eina 
prie balsavimo. Pirmininkas 
šiepdamas sako: “Kas norit 
tanų—pakelkit rankas.” Pa-, 
kėlė, tat nedaug. “Kas nenorij 
bonų—pakelkit rankas,” šau
kia energiškai pirmininkas. Di
desni'* pusė pakėlė. Tokiu budu 
Av. Juozapo draugija atsisakė 

« nuo Lietuvos Laisvės paskolos.

• Po to laivo rinkimas naujos 
valdytas. Kni-knrie manė, knd 
senoji valdybė bus pakeista 
imu ja ja. Senasis pinuininkns. 
matėsi, labai norėjo palikti sa
vo vietoje. Atsistojęs nerviškai 
kiaušui: “Draugai, ar rinksim 
naują vaM}^>ą ur paliksim* se

nąją,” Jo šalininkai atsako: 
“Palikti senąją.” Balsuoja— 
nubalsuota palikti senąją.

Elismtathieriai, pabuskime. 
Labai negražu, kad draugija, 
nešiojanti šventojo vardą daro 
tokius nutarimus. Dėl vieno, ki
to užsispyrėlio, negarbe* visai 
draugijai. Pasirodo, kad bolše
vikai, į&ispraudę draugijom 
bando mus už nosies vadžioti.

Mes. kurie trokštamo matyti 
laisvą ir nepriklausomą Lietu
vą, neatsisakysim nuo pirkimo 
bonų ir pirksime. Lietuva pra- 

'šo paskolinti jai pinigų ir sko
lintum. Lietuva turi būti laisva.

Elizabeht’o Vargdienis.

ROSELAND, ILL.

ll.nibvės jiaskolą, prieš visokį 
patrijotišką darbą... Bestnr- 

I tinant Lietuvoje rinkimams, 
1 bijodamiesi, kad soči jai istai ne 
pmlaimėtiĮ, bjauriausiu budu 
savo prakalbose “Naujienų” 
šalininkai ėmė žeminti musų 
valdžią ir sau nepatinkamus 
žmones. Jie tyčiojasi iš mus, 
kad mes perkame tanus; tyčio
jasi, knd valdžios parėdymų 
klansomo.,. Tomis 'bjauriomis 

insimiarijomis jie, matomai, 
nori suklaidinti minias nesusi
pratusių lietuvių, kad jas pasi
gavus savo tikslams.

Rosolitndo T*, bonų pardavi 
n A nirto narini ♦* *»t*
svarstė plačiai ir pneju prie 
išvados, kad tokių musų socija- 
listų elgimasis Amerikoje nėra' 
f/rrcstiis nž flfjiniųsi boišrviJitĮ 
Lirhu ajr, kuriuos, kaipo tvar
kos ardytojus su bloga valia, 
išvijo su kardu iš jok ribų apsi
ginklavę musų broliai...

Rtiselando L. B. Stotis tatai 
neri, kad Lietuvos valdžia at 
kreiptu į toki dalykų rivrj •« 
vo akis, • nes daugybė tokio 
anarchistiško elemento laukia 
prvgūs sngrįžti savo šalin, kad 
ten savo žvėriškumą reiškus 
musų visuomenės liesiorgani- 
suoiunėiatno gyvi-oimn. Kiek- 
viena valstybė, norėdama savo 
ribose turėti tvarką, vengia 
aunrdiist iško gaivalo žmonių. 
Užtat Lietuva turėtų apsisau
goti nuo žmonių, kurie gyven
dami šioj ar kitoj šalyj suside- 
morahzavo tautos ir doros žvil
gsnis.

Lietuvos atstovybe Ameri
koje—mes manome, atkreips 
savo domę į pakeltąjį klausi
mą.

Mrs-gi Roselando L. L. Bo
nų Stoties nariai griežtai pro
testuojame prieš socijalistų 
(kurtais vadovauja “Naujie
nos”) Ijesistenginm* griauti 
naujutę musų valdžią. Protes
tuojame prieš jų prakalba#, 
kur. liet., atkalbinėjami yrt^ 
nuo staro priedermių link tėvy- 
nės..

Mes tikime, kad didžiuma 
musų brolių neišsižadėjo ir ne
išsižadės savo tėvynės. Tiki
me, kad Lietuva, neveizint į 
“Naujienų” priešingas pa
stangas, apgins savo laisvę ir 
nupriklausomylię...

Roselando L L. Pask.
Stoties Valdyba.

Kovo 25 d. Visų Avcntų įmi- 
rapijos svetainėje buvo susi
rinkimas na r ii; Bosclando L. L. 
I’ask. tanų pardavinėjimo Sto
ties.

Itoselandiečiai subruzdo vi- I 
•Į..*t • 4--O-----*-- J — I

MILWAUKEE, WIS.

Vieša padėką.

bu nilUHUi untituvuftj nnu nv 
vien tik kuudauginmda bonų iš
purdavus, bet kad dar šj-tą 
daugiau įnešus viauutBeninui 
gyveiiitnaii.

Stotie* nariai plačiai apsvar
stė Chicagos “Naujienų” par
tijos trf.<ivnrinėjitrni.i prieš da
bartinę Lietuvos valdžią prieš

Mos, L. IL Kr. rėmėjų 72-ro 
skyriaus nariai, nuoširdžiai ta
riamo ačiū MU4l klchoiiiii Irau. 

' A. F. Daugi ui, už ntlaikymą 

veltui pumai Jų “Tautos šven
tėje.” Raštininkė.

KEWANEE, ILL. •

Kovo 21 dM š. m., pas p. P. 
Ast raustei įvyko išleistuvės p. 
Bol. Kučinskų, kars apleido 
mųa kolonijų ir iškeliavo Lie
tuvon. Bodamas pavyadingu 
lietuviu kataliku turėjo daug 
gerų draugų. Išluistuvių dieno
je susirinko gružus būrelis jo 
draugų bei draugių, kad pasku
tinę gnl kartų išreikšti mintis, 
palinkėti laimingos kelionės ir 
kad jiarvažiavęs Lietuvon dar
buotasi jos labui. Keuaniečių

A ABYMATHI » rABUOFSAA

A. PETKAT1S & CO.
Mohtgagc Bank

KCAL (.STATI INS'JRANCC
Europio Amfricar Burfau

katalikų tarpe yra įprotis 
kiekviename, kad ir mažiausia- 
me, yU>iėjinie sudėti auką Tau
tos Fondan. Himne susirinki
mėly j sumesta aukų $11.50. 
l’hŪKiii iuduotj p. Bol. Kučin

skai. kad fiarkeliavęs Lietuvon 
išdalytų vargingiausienu* tėvy-

suma ne ką gali daug sušelpti. 
Aukojo sekantieji:

i Po 1 dol.: K. Piliponis, J. 
rilipiMUr, B. J. Kučinskus, Z. 
Valatka, P. V. Bielskis. P. As- 
trauskis, M. Mikėnas, J. J. Pi- 
liponis.

Po 50c: J. Aulinskis, M. Ged
vilą, A. Pauli imkis. S. Pili po
nis, M. 8. Piliponis ir J. 
K ra uja lis. Kiti |>o 25c. Viso 
$11.50.

Starkus.

Nuo Redakcijos. Pagiriam 
kevaniečiuti, kad prie pirmos 
progos atmena savo brolius, 
nuo karo nukentėjusius, tiktai 
surinktas aukas patariame vi
sados siųsti Tautos Fondai i. 
Tos Amerikos lietuvių įstaigos 
surinktos aukos ir {uisinstos 
LietnvnTi t»crinn«ta mitrinta 

Lietuvos vargaus.
*

DONORĄ. PA.

.1.

A.
J.

Kovo 7 d. čia buvo atrilan- 
teęs p. J. K. Milius ou prakal- 
liA. Kalbėtojas savo kaliui |xi- 
darė didelj jspudj klausyto- 
janis. Po prakalbų buvo renka
mos aukos ir kalbėtojo juistan- 
goniib liko suorganizuotn Liet. 
Lino sybės Sargų kutų ui. Nume
rio kuopai Centras kol kas dar 
nepnaiu’itė.

Aukojo sekantieji asmenys:
Po 5 dol.: ta. Nainis, S. Ze- 

lonkevieius,
Po 2 dol.: A. Banulis. P. 

Košt riekia, P. Erčius, P. Skir- 
montas. V. T. Abromaitis, 
Špak uuskas.

M. Vaitkus $1.50.
Po 1 dol.: P. J anūkai t is, 

Kivericnė, A. Pamišai t is.
Mickus, J. šarkaųskas, B. Ar
mėnas, J. Goštautas, M. Nai
nienė, S. Merkienė. O. Norbu- 
tienė, T. Morkus, M. Aieksonis, 
Jakulmvski (rusas), V. Gražu
lis, A. Viščius, P. Jokulmus- 
kas. A. Nurimtas. V. Cepkevi- 
čius, O. Linkienė, K. Stankus, 
T. Douibrauskas. V. Andrius, 
A. Stočkus, O. Ercienė, P. Jaė- 
kauskas.

Smulkių aukų $2.75.
Viso $53.25.

Aukos pasiųstos j Centrų 
vardu majoro Pov. Žadeikio.

Nors ši kolonija neskaitlin
ga šeimynoms liet pavieniais, 
tat, sulig savo išgalės, nepa
miršta ir tėvynės vargų, yjm- 
tingai pirkime L. L. Pnsk. ta
nų. Panistengsiiii, kad neliktų 
nei vienas lietuvis nepirkusir 
tanų. Viską žinąs.

ŪKININKAMS IR NORIN
TIEMS BŪTI ŪKININ

KAIS.
Jau uUju UUL** kud mų* ukialK- 

ku» br*n*i 11*0*1' tėvynė Lietuva, lau
kui ai Ii gyvent > ukėae. Ja* neitų 
nauda* ntreuvmt <i Lietuvai ir i>«- 
tiam* uktntnkaui*. Klauoinm* koki 
ma* Amerika* l.tetuvtal ūkininkai 
turime polyTltn ūkų vedimo, augi
nimo gyvoity ir t.v. ir knfc| p*vmli 
parodytumo tutnalluvf | brangiu TS- 
vyne lJctuv*t Jo* nuvargę ūkininkai 
my» lauki*. Jau negalime eiti tuo pa- 
Clu keliu kaip buvo einama pe Kū
nų i'arnuu kadi ūkininkui neturėjo 
n«l jokio prttyi mo, šiandiena Ger
biamoji Lietuvo. vaidila negana tu
ri prltyruoty ūkė* vedimo mokinto
ji). Boti* me*. Amerika* ūkininkai. 
lurHume laukti Selina, padaryti *u- 
alvionijime. Ir autinotl kokioj kolo
nijoj lietuviai geriausia molui ukd* 
ve*ti. gyv uoliu* imanti ir Lt. galėtu
mo priafattoMi rrt*t*tyt gyvuolių | 
brangiu tėvynę Lietuva. Jau glrdtla- 
•I balau, kad ten telkė* keletą do- 
Altnėty tukutanr >u karvių arklių. Ir 
kilektų gyvuollv Taigi me* uktnin- 
kni galėtus** daug gxr.i padaryti 
**ivo tėvynei: Ir vaMMal nnlmrrinti 
aupll kini*, avoutula utį* gali |irl*taty. 
♦1 fy^rimtl-iė ’¥♦«•’ Iu veAėo ėotėl* 
aionuiuM Uuvu karnų inpardavimu* 
Shcboygan'o a|u-krilije l'lymoulhe tų 
Ir Fond du Lar \\Tb><-r>r'«tnn, o j-ula- 
tijoje Čionai btiv<> pirklių M Mck*i- 
ko*. Ji* »uptrk<' vOO karvių I* vuto 
1004—11.00—1000— 5000. Mntlukv*
buvo 10,000,t»lgi.iu*la ituvo 300 do. 
hertų. t't Kita* mokėjo r.oo — too 
telyčių* i—f auvalčtų nenutilo: lįst 
1S0—200-—300. Mu*u kolonijų* llo- 
tuviui Jau turtine 'minėto* kaino* 
karvių ir attgin .me juunit* VerHlu*. 
Mūrų broliai lietuviai yni pratę pi* 
Flu* daikto* plikti. Jie icAko iemėe 
po 10—1S dolierių ui uknrj. 14 tokio* 
dlrvo* gyvenimo nepadaryki. Jurgi* 
ĮUriininkn* turėjo ūke -00 akrų, 
norėjo jų parduoti »avo tautiečiam* 
ne* Jam jau mrrlkata netarnavo. I*aa 
Jj utvnMuodnvo <!aug pirklių tr taip 
darbininkų. Jie matė liek gralių 
gyvuolių. graibi ūky. bet nei viena* 
neturėjo prityrimo ūke* ve*ti. n e* u- 
prato jo* vertė* Atvallava anglai tr 
nupirko. Tada p Martininku* lalgtjo 
nerti; rf 50.020 Chtrasojc S2tC—IX 
Miehlgun Avė. I prakertu* inutu* Ir 
padarė ItO.OOO gryno pelno Reikėtų 
tokių Kumuntagu vyrų ir Uetuvojo 
Muaų kolonijoj yra daug ūkių par. 
duoti l.irtuvo* ūkininkų draugija tvi*. 
inieutnė t) *|raip*nj paradyti j latk- 
rait) *T.>raug*** Ir paaiuntė otMovų 
J Chirngo. WL r IV. Jonuty 3131 
Hulatcd St. Mlm ta* draugą* laukia 
viau* broliu* Lietuviu* eiti ) ūkė*. 
M e* t*rmfyetmt rutkų. kn* reikia 
uklninktnlė*. po kelių metų gniėai 
grjttl j *avo tėvyne būti geru ūki
ninku. ir parodyti broliam* kaipo 
yrn vedamo* ūkė*, ūkininku gyve
nimo* y r* geriausia*, 'reikšta tar
nauja. šeimyna geriau Ir utaugu 
MVolka Kur geriuu-i ndvok. 'vi. I>*k- 
tornl. Intinlertni. profnooriai via 14 
ūkininkų. Nemanu amegrui* yra tvir- 
teanl ui mierto vaikų *mcKanla. Ka* 
eina ukinlnkanri U* daro naudų mii 
•■vo Aeimynai Ir nuvargintai Uotu, 
vai. turėdami koki reikalų gailio 
kreipti* j piruiinitik*.

Io V. K. Ii. p. A. MICITKA. 
<‘aaiptM'llo{K>rt. WK IL I 

lApgr.)

REIKALAUJA X X

r

TEMYKITE.

CHICAGOJE.
16 BRIGHTON PARK

Nedėlioj, kovo 21 d. bažnyti
nėj svet. Liet. Kaud. Kryžiaus 
rėmėjai laikė mėnesini susirin
kimą, kuriame p. Jonas Podžiu 
velia, vienas iš veikliausių ta
nų pardavinėtojų, snsirinku- 
siems perstatė p. Igną Repeč- 
ką, pirkusį L. L Pante, tarnų už 
$300.00 ir dubar, rengdamasis 
važiuoti Lielhvon, dar norįs 
nupirkti už $5.U0 t i kietų lei
džiamųjų per serijas vargonų, 
kuriuos paaukojo L. K. K ryžio 
rėmėjams Aleksandais drttpia. 
Kadangi p. Kviet kun, rengėjas, 
paaiškinu, jog už jjenkis <lul.| 

negailimi tikielų pirkti, nes vi
sa serija kainuoja $6.20, tada 
p. Repečfcn, ištraukė vieną se
riją,'užmokėjo $6.21) ir atgal 
paaukojo L. R. Kry žiaus rėmė
jams. Visi susirinkę p. Repeč- 
kai išreiškė gausu delnų ploji
mu ši nl i ligą aėiiL

Šis struipstalia tebūna viešu 
paliudijimu p. IUjKs’kni, knd 
Imdamas Amerikoje pasižymė
jo kaip tikrus tėvynainis.

L L, P. Stoties ir L. R. Kry- 
iiMU* rėiu. raštiuiukas

J. K. Enčeru.

REIKALINGI.
Vyrai Jei pakavimo daiktų 

houaaj. Pastovu* d*rba* SOe. J 
da Ityradlioa.

Clik-ago Morncr A Tran-frr 
atidi. Wot str.

war®- 
nlM-

Co.

HKIKAl.INGVi
ITItyra* Markaria Htnretiari* ir ITo- 
•eri*. Gera alga.

lAkr Vicw Ijtundry
301S Norta Ctark Mr.

NAUJAKNYGA

“Žmogus ir Gyvuolys”
P*r*5/-: Kun. Pr. Iliu-y* 

Spnudo* Ilraugtjo* lekomla.
trumpa, turtnja

IV. Molcrt*
V. žmogų. Olcvo Pnrrtk-la*
VI. Av. Itnšta. ir Mok. apie imogų. 

nuuMikliai M rrildcnta* tr niukini i»d<«-

vus

LEIBERIAI.
Dėl foundres, darbas pado- 

Atsišaukite.

LINK BELT (JO.
39 th & Steivart Avė.

Itl.TKALlNGAS.
tuojau* utnakantl* Vargutiinka* M* 

nunli* Kerai aavo utuuu. Kreipkite* 
i

"Prailgi," Vilnilni-lracija 
tuno W. <« MrarM ililr-rr. TR
»- V.

REIKALINGI LEIBERIAI.

Dirbti Inmhor janloj. Mo
kama ku^ vnkara>. Atsišaukite

O. M. Seū Lumter Co. 
6401 So. Irwing Avė.

- — ■ .... -4----------------- -
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LEIBERIAI.
Vyrai dėl vidujinio darbo, ware- 

h-.ui.ij. X*a*(uv u* wu im* 5ėv. j va
landa. .

Gumbin-ky Bro*. t'ompany.'
Kamp. lakia Ir laimber Gatvė*. 

.Vii C'. H. ir Ų Track-

MERGINOS — .MtlTKIUS.
I Urbu muaų *ujri|Hilinli| kortelių 

akyriuj. prie klijavimo Ir lunkatymo 
Mi»p«llnlų korifhų — ūvnrua dar. 
baa — gera alų* — Jeigu kalbi Anr- 
tlkkni. kluuuk M r. Kry«er.

Ht-alli A MUUgan. M Ir. Cn. 
IMSI H. t'mul Ktn-rt

REIKALINGA PAGELBA.

X-

I
1

I 
I 
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■

IMclkta Katalikų 
štai

. Zm<»gmt» Kilmė
lt. Amonių VcNKu 
tII. Iluita

Kiekviena* punktai yrn
Lyta*. •

NcrdAome pagyrimų, ne* i>aiK turiny* rodo jo* didele verte-
Verta klckvicnum jallntl. KAINA 30c.

“DRAUGAS” PUBLiSl’JNG C0.
1800 W. 46-th Street, Chicago, III.

K
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Amerikos Lietuviai!
Suteikite Musų Karžygiams Šviesos Spindulių! 

‘lietum* kartwtar>nĄ *»vo Ir prieik. km*ji) n-Ir’rm. MAtkuek 
l>ui>uuiK«iiila bei vargai* Ulvijo u- MoUivu* bobumku* ir vukMMUų 
runų bennuniininkų pIHUkun

IJntlirou kurltiutnenr nrleldtla luiillnloina Ldetuvo* prtoAutn*. sob. 
Almu* lenkam* Kiliau Lietuvon veržu*, ku.l mų* vlanl pa veria u ir 
tnuaų tinunv* dur labinu pl.-Atų tr v6l juo* J vcrKIJo* pundu* pan
čiotų.

Moluvo* kariuomenė npKyn* ir etna mu*ų broliu* ir Ju turt*. 
■ tdeduvo* kArluoiuenė J*ii IkkoVoJu U«<uv«l garblng* vaiVų ir vlmm 
“ P««.U1|Ų K<«rw>.

Iki lJetuvu* kariuomenei rrįkalins* Avh-*a. reikalinga, kad nrf 
lietui- l.ii-tuio- karrtvh. nHiktn nnumolijl«- -k*Kyli Ir rašyti, kad 
nrKtjatŲ namo nrpriutilavine*. Ganu Inntaot tnu«u branihoj Tėvynėj!

Todiil kimo Mrdl* dar mva. kieno Airdl dar tvnkal tėvynė* mei
le. |uadėt>il«' At-kviM mu«ų kareiviu*: *lų*klte Jiem* knygų *lv*klt* 
aukų pinigai*, m kuriuo* bu* perkAmu* kareiviam* knygų*, ne* da
bar. kadi* nutilo IJeiuvo* frontuoar kovo*, pradėta uolini Avlrall ka
reiviai.. įteigianti jiem* knygynėliai, mokyklų*, daroma* paokAiloa. 
didinama Jų lalkraiti* Ir "KariAklų 2odl»".

Knygų* ir piniKu* »iu*kito tlealai Lietuvon Aiuu adreau Kccaa*. 
“Kariškių OmtMo" Itntakrlja. urlm atiduokite | mtiaų lielccucljoa 
ranka* VVnalungtone alAkiul (tatymėjii*. kad Ji* .pmlųrtų **Kart*> 
kių Sodftio” Redukcijai.

Bhdlal anierikirCInl. nealgnllcklte muaų

“Kariškių Žodžio” Redakcija,

■
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■
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kariuomenei Mleeoe!

Kaunas, Lithuania.

Carter’s LittkT Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi* 
duriai Nedirba
Mažn IMgulka
M*ža« Romi*

Mmm> Kaina

CARTERS 
■ ITTLE lĮfe.

Knuua* nrlartaU. <•» -Ale* 
f m |<rle***ttmi Hbll .u«lų g vrtdu.
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Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems 
Tikru* turi |>a.ira>jma-

pARTER’S IRON PILĖS
Juuu paavite, lumcirinktir- «,

Duona kepkite ir alų dary
kite nanne. Mes padarėm dide
li bargena ant apynių, Salyk
lų ir miltu. Kum jums mokėti 
taip brangiai kuomet nuo 
mus galite pirkti pigiai.

Geriausių apynių svaras 85c. 
Balta daigintu salyklu 9c. 
Deginta salyklu, svaras 10c. 
Gold Medui miltai 100 

svarų ..............«............. S7.45
Ceresota Miltui 100 sva

rų ...........................................$7.65

Mes Salyklą šuniniam. Mes 
turime grocerne ir užtaikome 
šviežia tavora. Dabar prieš 
VeJyka.-, turėsime daugybe

vistų, kumpių ir kitų dalykų 
nebrangiai. Tavoms pristatėm 
į namus naudokitės progų.

Peoples Caah Market 
1919 So. Halsted, krnnp. 19 PI. 
r Telefonas Canal 3605

P.MtMIitont KANAS SV BIZNU . 
. 14 i>rleia*tiv> netikėtu Ilgu ir •tin

klu operai'iju — eatuu |>rlv*r*t*a 
parduoti *ar«> narna *u "R**J K*c«t*. 
Inaurancc ir Sattejr Bo* Vaulta“. 
blakių.

Ta* narna* i>ar*tdu<xla Ubai |>lg*l 
ir au l*u*viuuii* Mltyotui*.

0*1 tolcana: informacijų kreipki
te* pee.

A J LEMOKT.
4M1 W. lt H.. Ckvni. III.

Ant parduvuito proparic Houtliai- 
d«j auroj beturty MMtrvenlo) apie- 
ŲoVe-J punodiuKty i* prlatastloa 11-
«v» n*un<>« u** »»»vu mi*n*»ių
kumpiai* K«it>d' I«.t04

33* W. M HtrvH.
karmini.*- u»paki.:Uil*ni narni.

V.ŪKAM*.
ladividualo lM*tr«k«-i> atskyri** 

SalMTtiuvutn* de! magų va.kuMg *V». 
liotyoM ketuilaodeltaii* mtnuių M 
Cbirago*. AdreMioklta:

IMn*S<«r Vflta Port., IU.. orb*
StaooaM- io«ip*r- MamiMuy*

13U — Crotral alau.

Mes siūlome jums pastovių 
vieta gera alga, prityrimas ne
reikalingas, dirbti kaipo

Packieriai
Truckeriai
Prie Mašinų
Assembleriai
Lingu PJovėjiai 
Prie eleveitorių
Šia vėjini
Loduoti j karus
Šitie ir kiti darbai ir gatavi 

vyrams kurie turi biskuti pri
tyrimo arba ne.

Fabrikas arti Ciytarn, Asb- 
land ir Beimant linijų.

Atsišaukite j 
Employment Ofise 

Darbo luike tarpe 8 iki
Atsišaukit

X-
I

x

NAUJOS KNYGOS
1. Legendos arija pasakojimas apie Kūdikėlį Jėzų 50c.
2. Mandagumas .......................................................................... 20c.

3. Trumpa Bažnyčios Istorija ir Liturgika....................40c.

Kim nori turėti gražaus ĮMisb-kaityino ir naudingų 

knygelių, įsigykite šitą« knygeles.

“DRAUGAS” PUBL. CO.

1800 W. 46th Street, Chicago, III.

REIKALINGOS MOTERIS.

Stewart Wamer Speedometer 
Corp.

1828 Diversey Parkway.

Vedę ar Nevedę.
Dėl valymo. Mokėsime $40 

j mėnesį ’r 'iilgi. Atsišaukite 
jMU> šeiinyninke.

COOPER CARLTON, 
Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat.

Reikalinga mergina dirbti dcntU- 
to ofiaa turi mokėti KstuvlAkal ung- 
IHkni ir Icnkltkal. Ataikauklte Muo 
u<lro>t*:

l»r. C. R. V«vrH>
4313 So. AUiIaad Avė.

DIDELES ALGOS DĖL 
MERGINŲ IR MOTERŲ.
Plauk 11 Tetartojo*. Manikurl*!**. Ir 

lul|> <Wi v)~>klo darini Bra«U> hlx>|f. 
(irmto*. TruntiHia Kum* Galima li
tuokli | Trl« hMi»lfrx Gauk JSploreu 
ir <*»T»i *|>iiM>kanua Barba. Goriau. 
•M mokykla Chlragoj.

Madam*- Grrtmrt*’ itale 
JtK«* LuU*. H W. Ua-mugum 6L 

VkMUak Mukumalv*

Jeigu nori įdėti savo piningus 
kad tie*ių 24" t metu- nr tlauslnn 
ra-yk rrllihudunur ]iaalU.uiimii f

BOND <b SHARES SYNDICATE
300 lirmulua.

ATYDA 
Moterims ir Mergaitėms 

Tėvams!
/ą 

Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj 
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas 
yra beveik visas assetnbly kuris gali būti 
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
kėms duodama bonus kas savaitę. 
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po 
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei 
patiktų šis darbas atsiųsk ią pas mus. o 
mes užtikriname, kad ji bus užganėdinta.

Atsišaukite

—jj

vi f

Stewart-Warner Speedometer Corp.
1828 Diversey Parkway

1 tu* «



t ’ DRAUGAS

* CHICAGOJE. !
- -------——...... .......... ...........
NERIMAUJA GATVEKA 

RIŲ DARBININKAI.

it..,............. —
KATALIKEKOS ŠVENTĖS

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJy

VAKARIENBUTIS

Ketvirtadienis, balandis 1 d., 
šv. Hugonas.

Penktadienis. baJand. 2 d., 
Sv. Pranciškus Paųlietis.

Ima tarties apie didesnę ui 
mokestį.

TELEFONŲ KOMPANIJA 
DARYS IŠMĖGINIMUS.

Apygyvendins darbininkes ar
čiau darbaviečių.

Chicagoje didžini lietvnrkin- 
gn* susisiekimas (tnin-jairta- 
rijn). Kartais daugelis darbi
ninkų, katrie toli nuo darba
viečių gyvenu, nesusja'-jn nu
važiuoti darban paskirtomis 
vimndoml*.

Triefom; konųianija Chica- 
gojo dalmr mėgins savo d:ir- 
bininkes merginas apgyven
dinti kur juitogioj vietoj ne
toliausia mm darbo įstaigų. 
Tam tikslui pienuojama pas
tatydinti apartnmentinini tro- 
laisiai įvairiose miesto (la’vso, 
kur veikia telefonų sujungimo 
oj>erntori*s.

Pinniausia Iras išmėginta 
su durimviete “Superior <-x- 
ehange” (ties Chicago avo.). 
Bus nusamdytas merginoms 
gyventi trobesys ir joms nu
samdomi kambarini arim ir 
l>agyveniinai už prieinamiau
sių kainų.

‘ako, jei ta.« išmėginimas 
duos pageidaujamų pasekmių, 
tuomet ir kitose mi<*sto dnlyse 
lokiu sistema busianti įvyk- 
dinta.

Konijuniijos viršininkai tvir
tina. kad kai kuri uosi* mies
tuose psn taip įgyvendinta ir 
gerai išeinama. Darbininkėms 

E neglisjeinu vargti prikimštuo
se gatvakariuose. Gali jos pės
čios eiti į darbų ir pareiti nn- , 
mo. • ,

I
E-

SU SLYVOMIS UŽKIMŠTA 
VANDENS NUBĖGI 

MAI.

r

Indiana llarbor, Ind., ana 
dienų sustojo veikę vandens 
nubėgimai. Nežinota priežas- 
ties. Pagaliau* vienoj vietoj 
susekta, knd nubėgimas už
kimštas su rnzinkomis ir sly
vomis. kurių ištraukia apie 
BiM) svarų.

Policija nnomoniauja, knd 
kas-nors iš tų vaisiu mėgino 
dirbdinti svaigalus. Bet pabū
gęs probibicijos agentų, tų vi
sų “medžiagų” suvertė nu
bėgi man.

Norima susekti kaltininkų.

PELKĖSE NORIMA APGY- 
VENDINTI PAUKŠ

ČIUS.

Miškų aplnmdos kotnisijo- 
nieriai nutarė nupirkli 2,5(M) 
akrų Skokie pelkių, vakaruo- 

L sc nuo Kvanstono. ir tame plo 
S te apgyvendinti laukinius 
t" >iuk^ius. Sako, norima pada- 

rj’ti tikras rojus paukščiams.
Visam pinte turima pmlirh 

dinti paukščiams prieglaudų 
l * ir vasaros metu sėti tyžiu. taip 

kad paukščiams butų maisto.
Nnomoninujmnn. kad Ino 

L keliu busiu galima ten su- 
’ traukti daugelį įvairių lauki 

nin aparnnoėių.

APSISAUGOKITE SU 
DOLIERINĖMIS.

4

20

* į Chicagoje susekta, kad apy
varton paleista netikri 20 do- 
lieriniai banknotai. Juos leng
va pažinti. Nes neturi šilki
nių siųlų, neaiškus Clevelamlo 
paveikslas.

Išnuujo gntvvknrių konduk
toriai ir inoturinanai ima knl- 
bėtieš apie reiknjingų ji«*ms 
didesnę užmokestį.

Tuo tikslu darbininkai tu
rės pirmų susirinkimų atei
nantį pirmadienį.

Gatvokarių darbininkai su
rišti kontraktu, kuris pasi
baigs biri 
kalno bus 
viniai nuo 
nijos.

Įvairių 
rriknlnnin 
komo. Ir 
kalavimai

Tad kodėl galvokai ių dar
bininkai turi vargti «n pra tr. 
iržinokcstimi t

apgalvoki reikalą* 
gatvckarių kompa-

šnkų darbininkai 
rm«S-|<><nin nžtnn- 

didžiumoje jų ici 
išpildomi.

AŠTRIAI NUBAUSTAS MO. 
TERŲ UŽKABINĘ- 

TOJAS.

Ilgas laikas jis veikė pietinėj 
miesto daly j.

Kriminaliam teisino teisėjas 
Zemnn 30-čiai melų kalėjimnn 
niihnudė llmloljihų Breitung, 
911 West 63 gat.. už krimina- 
lį užkahinėjiinų ir ulpuldinė. 
jimų moterų ir merginų.

Per kelis mėnesius jis vei
kė pietinėj miesto dnlyj ir v*- 

poli-(tuomet išsisukdavo- nuo 
vijos.

Dalmr jis smvn gavo.

VEIKIAMA PRIEŠ ANGLI
JOS AMBASADORIŲ.

Anglijos ambasadorium Suv. 
Vnlstijtrie paskirtas Sir A ūk
ia nd (ieddcti. Suv. Valstijų 
vyriausybė sutiko ku jo pas
kyrimu.

Dalmr Cliimgos airiai prn- 
deda kamjKinijų, kad tasai 
paskirtas nmbasm lorius ne^ 
butų priimtas AVasIiingtonv. 
Nes jis mpriekuiktis Airijos 
laisvei.

Tuo tikslu 21 tvardo? airiai 
jau turėjo susirinkimų.

PASIBAIGĖ STREIKAS.

Congres# viešbučio restora
ne imaibaigė valgių gamin
tojų ir patarnautojų prie stu
lų rircikas.

Valgių gamintojams padi
dinta užmokestia. Patarnau
tojai paliovė streikavę be nie
ko. Nes streikas hutų buvęs 
lie pasekmių.

Jie sugrvžo darban sn tik
slu pakelti generalį streikų 
visuose restoranuose.

SGCIJALIBTv BERGERIO 
LIKIMAS TEISĖJŲ 

RANKOSE.

Sor-ijnlistn Bergerio ir kitų 
keturių jo draugų apdinriją 
aptaria trys fislernlini teisėjai 
iš ajadincijos teismo, išklau
sę už ir pri<*š argumentų.

Teisėjai yra: Bnker, Alschu- 
ler ir Pnge. Nuo jų nusprendi
mo priguli tolesnis Bergerio 
likimas.

Kaip žinoma, Berger su ki
tais 4 soeijalistais perniai bu
vo nnl*nn«tn« 9fU'»nĮ metų ka
lėjimai) už veikimų prieš vy- 
rinnMylię kari'** metu. Jie visi 
buvo padavę apeliacijų.

i

Norėtume, knd skaitytojai 
įsidomėtų šitų straipsnį no 
redakcijos parašytų, l»et go
riau negu redakcijos. Gaila, 
knd neturime teisės paskelb
ti kas tų straipsnį rašė. Ga
lime tik |iasakyti, kari tai yrn 
gerinusia teatralės dailė# ži
novė ir artistė tarp visų A- 
inerikos lietuvių. Jos nuomo
nė yra brangintina |caipo ži
novės nuomonė ir kni|»o 1m»- 
šališko teisėjo ištarmė.

Kritikos jokios būti negali, 
kadangi pastatyta buvo ir su
vaidinta—tobulai! žiurėjau ir 
negalėjau atsigerėti, taip nrpa- 
nervini rerni iŠtnfltvfn® efvVn • 

seeiK>s, kostiumų, efektų toks] 
gražiu* sutvarkymas niuansė- 
mis; taip ntydžiai parinktos 
aktorės, kurių išvaizda gražiai 
švelniai jungės su vidujiniais 
pergyvenimais. Stebėtinai ge
rai viskas! Neapsivylė ir tur- 
tinginusia fantazija ir aštriau
si scennn kritikai.

Lošiiiuis )iagiivo, užžavėjo 
visų margų žiūrėtojų salę— 
publikn netik nesišaifs'*, nekvn- 
tojo, knip paprastai būdavo vi
suomet nors ir tragingiausiose 
vietose lošimo, liet visų laikų 
neišskiriant nei untraktę: ty
kini, ramini nedėjo kaip prikal
ta, buvo momentų (tiesa!) net 
nedusavo! Taip pnveldėti jaus
mus publikos, tnip jų užžavėti 
gerinusiems profesijonnlnnis- 
artistams su tobula techniku 
retai pasiseka, <> ria Vakarien- 
bntvj lošė mergidės visai netu
rinčios jukins pretenzijos prie 
artiziuo.

Labinusia vėrė akį savo nr- 
tizmu Samuelis (A. Froitikai- 
tė). Šitoji mergelė turi didelius 
gnlmmus, Imrių reikėtų nepa 
miršti ir labinu lavinti. Ji gra- 
cijoziškn, jausminga, turinti 
grakštų dailės skonį. Toliaua 
O. \’ilkiutė, B. ir J. l’rbiutės, 
A. Maėiuloniutė, O. Jovaišai- 
tė, K. Gasilioniutė, O. Knrpa- 
vičiutė ir J. Budredriutė gro
žiai jausmingai ntliko sunkias 
savo roles.

Stanislavų Ružinskiutę apdo
vanojo Dievas gražia išvaizda 
ir tuoin jai leista buvo pasiim
ti garbingi; rolę fiv. Marijos, 
kurioje jį ištikrųjų nežemiškai 
atrodė už lelijų, už visas gėlos 
nekaltesnė, gražesnė, taip mes 
ir iŠMivMiidiitatti 6v. Marijų! 
Skaisti Sesuo Scolastika kaipo 
vadovė dailės meno šiam vaka
re parodė savo talentų suprati
mo scenos ir reikalavimų dai
lės nžsiiielnydai.m pagarbų ir 
dėkų.

Garbingos ftv. Kazimiero Se
seris net nespėju, turbūt, kiek 
moralės naudos atnešė šis ju 
surengtas vakaras, kiek užkie
tėjusių širdžių sušvelnino, ap
valė nuo gyvenimo purvui 

"Tepadeda. Joms Dievas ir 
ateityje taippat auklėti, svol- 
rilnti musų jaunuomenę per 
dailę nenusidednut jai.

DVA8INI0 TURINIO 
KONCERTAS.

PASFORTV IJl.AXK.Ui

PILDOME

DYKU.

Verbų nedalioj, Kimhall sve
tainėje (vidurmiestyje), prie 
gero Kimhall pijano ir didelių 
vargonų, vadovaujant p. A. K 
Pociui Liet. Vyčių Chicagos 
Apskričio choras surengė dva
sinio turinio koncertų. Jame ta-

t —— ev
tas Didžiąja* Savaitei, veika- 
lns—kantata Sfptyni paskuti, 
ttiai ligauytojaus žodžiai nuo 
Kryžiaus, kuriai muzikų para
šė Th. Dubois, o sulietuvino 
kun. F. B. Serafinas.

PRANEŠIMAS.
Koncerto programa anaidėjo 

iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje 
pirmutinis giedojo p. J. Kudir
ka (tenorą.*) “Mrinorare“ (J. 
Baltii iiH’o), |>tthkui p-nia O. 
T’nciotiė f«nprnno) “D TMrinf* 
Rodcemęr” (CotuumFo), p K. 
SnrpaKus (baritonas) “Sku- 
lw-k prie Krviio’’ (Sosnausko) 
ir. prieš 10 tninutti pertraukai. 
Dailės ehorn*, kuri sudari* įlen
ki vargonininkai, šeši Apskr. 
ch. tlainimukai ir vienas nepri- 
klaiuomas, ^Jertisalein Sor
ge’’ (P. Yon’o) ir “O Doctor 
Optime’’ (Mittorer’io).

Gražiausia ir giliausia buvo 
antroji programa dalis—kan
tata. Kaipgabios ftv. Kazimie
ro Vienuolyno auklėtinės “Vn- 
knricnbntyjc” žodžiais ir veik
smais sugcljė.jon įvaizdi riti se
novės Jeiuzoliimi ir tuos lai
kus. kada Kristus, po pnskuti- 
nAv T-nlrnnnvn ■ -•—oiln-' 
ir prikaltas prie Kryžiaus, tnip 
p-nia O. Pocieiu*, p. J. Kudirka 
ir K. Sarpnlius, ir visas cho
ras giesme su muzika visiems 
priminė tų -laiką, kada Kris
tus, mirilamas ant Kryžiaus, 
už milijonus žmonių, ištarė
aeptynius paskutinius žodžius.

P-nia O. Doriem- ir p. J. Ku
dirka (’hieagus publikai gerai 
žinomi. Tiktai pastel»ėti reikia 
pastarojo žymių pažangų. Pir
miau jis neiMilikdavo taip gi
laus įspūdžio, šiandie jo įtai
sas dviguliai gražesnis, malo
nesnis ir užtektinai liuesai jį 
valdo. Pajiegų jame dnr vra 
daug; ateityje turėsim gerų 
dainininkų.

P-no Sarpnlio lmritonas ge
ras. tik reikia dnr jį lavinti. 
Vienoje vietoje jo Knise buvo 
labai aiškusy lūžimas. Geroji 
y pat yla* yra ta, knd Sodžius 
aiškiai taria.

Kokį įspūdį gurėtojama rla- 
rė ** Vakarieti Imtis,” kas jį ma
tė, tokį įspūdį iki ausy tojams 
darė Septyni paskutiniai žo
džiai nuo Kryžiaus. Jei reikia 
sakyti, kas kenkė to koncerto 
išilidumui, prakilnumui, svar
bumui ir gadino taip gilų įspū
dį, tai priplaukusios svetainėn 
ir pasiskleidiisioa publikoje 
taip vadinamos tautiškos-lais- 
vamnniškos šiukšlės. Kaip žy
dai anuomet nukankinę Kristų 
ir prikalę Jį prie kryžiaus ty
čiojosi: “Jei esi Kristum. Su 
muni Dievo, iiuženg dabar nuo 
Kryžiaus,’’ taip tos šiukšlės 
šiame koncerti* tyčiojosi iš pa
skutinių K ristnus Žodžių, ištar
tų ant Kryžiaus. Vienas as
muo, dar-gi dninhiinkas vieno 
tAUt-žko-lAloVjuiiaRtakv Ui <»«. ei
gos choro, tfip pašiepė žodžius 
“Mano Dieve, mano Dieve, 
d e Ik o man<* apleidai,” kad rau
sti reikėjo. Tos šmkšlės suplau
kė svetainėn, tur būt, ne įspū
džio įgauti, ne įsivaizdiiiti to 
didžiausiojo pasaulyj atsitiki
mo, lx*t pažinrėti, kaip jų kryp
snio dainininkas tars tuos 
skausmo žodžius. ftiaip publika 
buvo rimta: tei.-ingai nptarti
no art istu»-dai nulinkus.

Koncertas užhĮugtas tnnlda 
Garhiiinme Tave, Kristau, ka
rių giedojo chorai, sykiu su so
listais. Tai buvo gražinusias 
programos apvainikavimas.

Kantatai pritarė pijami*, ku
rį skambino .Mnrgarot Kelpsch 
(Kelpšaitė) ir solistams bei 
chorui vargonai, kuriuos valdė 
Guv Wrbstcr.

Rubsuvių Unija 269 akyrina 
laiku iH'riiuuiiŲ euririiikiuių 
BalamHio 2 d., 1920 tn. Uni
jos salėj 1564 N. Robey Str., 
prasidės 7:30 vai. vakare. Mu
lo nėši t viri nariai pribūti nes 
yra svarbių miknių.

Valdyba.

M-Ovinc

Telefono prenumeratoriai kurie 
manote kraustytis tarpe Balandžio 
15 ir Gegužio 15tą vra prašomi 
duoti mums

Chicago Telephone Company

♦

kad galėtume atmainyti jūsų tele

fono užsakymus.

Kuomet tik sužinoki kur krausty

siąs luojaus pranešk —

Trisdešimts Dienu Laiko
■ ------——

Telefonas P»Um»n !• 
DR. W. A. MAJOR 

ornvrojAs « 
cmniROAs 

Ofisą* imi MktUgaa Ava.
A<lynr>s *:»• Iki 0 'Aryto — 1 Iki 
1 po platu — • Iki »:»• vakare 
NadAUomla nuo !• iki 11 liryto

11-

mernu r mor n»» 

-letuvis Advokatas 
J» 90. U HAIJ.R HTllKET
Oymlmo Tel. Huinboldt 07 

Vakarais 1111 W. «l-od Btraet 
Tol. RnckvrelJ «»• 

CHICAOO. 114.

Pašauk Conunercial Skyrių 
•' Official 100 

(Dykai)

DR. S. NAIKELIS

Dr. P. RZALLYS
Lietuvi, Dentūtas 

10067 Ho. Ml<-btgaa ArroiM 
Kseatesd. 10.

▼ALAMIKMi » iki I rakara
Ztf H Wlt

NEPAPRASTA PROGA
I’orkatitioms eonus namui Ir •tatnatiemi naujua mes skolinama 

pinigus ant laimi lengvų LMygų. Bs Jokiu MkaMJų.
' Pilnoj informacijų raJirca Kasu kas Pirmadieni nuo 7:X0 vaL 

rak. iki P vai. vak., Sv. uJrglo parapijinėje netalnėjr. prie tiro place 
tr Auburn avenuo. arba pas Bendroves raidyti*.

Lietuvos Vyčiu Building and 
Loan Association

Jurgis Zakaa Pirm.. P. BollaUs. Rali., B. Sekleeki*. lullu..
XX!7 Unlon Asrnue. 12*1 So. Ilalstcd SL 1123 AuN.ru Ascriur.

U. B.

Augitaitis.

PRANEŠIMAS.

Amalgamated Ment Cuttep 
& Butcher AVorkroen of North

■a

••v .
turės svarbų susirinkimų ket
verge. balandžio 1 d., 8 vaL 
vakare, p. EŽertJrio sveL, 4600 
So. Paniina gat. Viri nariai (ės) 
esate ’.-vieėiaini atsilankyti.

Valdyba.

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 8U Kamp. 4* Coart
Roa IBI W. 40 Atmw 

Telefrmaa Cloero >411
Ofl»o Cicero 4> 

KALBAMU IJETlVIiKAI

AA, ADOMAS A &AHALA<:HZAM. KEKAKOAI RASAD.
Al Ubai irirgnu p«r I m»tua. nu«Ubn*Je> ptlvaiu bnT<*. Dinxp- 

■U*, ntvtrinlaua pilvelio. nu»l*bt>Ą)lma«. Kraujo, laknty Norrų p 
abolue ap^-kv nuvtojlmiu vlao kūno, tr buvao DuatoJva vUUaa. kad 

Vtrsr sm TtMjs Lnsr!
koj ir ui rūbeliu, bet niekur oeovau savo sveikatai p»raibos.

Bet kada pareikaUvau Baluiaras vaistu. Blttsrlo, Kraujo valyto
jo, Nsrvatooa. Inkstu Ir Beumatlcmo ryOuolM. UI po euvartojltnul 
mlnėtoe ryduolAs pradėjo mano pilvas atsigaut, etlprMI, gerai dirbt 
Kraujas lisivalt. Nervai *tn* stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Rev- 
piatiatnaa pranyko, diegliai aebebadA po krutina Vidurio rOltmae 
Uayko(po uirnuMmul viso lirų. Bigių 1 m trišalį ligsrdavau kaa sa
vai lt po buteli Salų taras. Bitteria, ir po I mkA. aavo paveikslo pa
mačiau toki skirtumo kaip tarp dienos Ir naktlea Dabar Jaučiuos 
smagiai tr aeu linksmas ir’ 1000 sykių dtkoju Balu taras mytlstų go- 
vedėju! tr linki t* vleeima savo draugam» kreiptu* prU Kaluuraa.

KAiaiTAKAS. 
chkmical uunn mos J.

1707 Ko. Balsio St,

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Cblcagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip nenaši. 

Ifc&učlių laiškam* drukuoti ir ofi*o darbama yra naujau-, 
mot mados. Užlaikotn visokiu* laikrodžiui, žiedui, fiiubi- 
nitu ir deimantiniua; gramafouu* lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždir- 
HvsAin RrJnlniV-i, rlftrn 1. —r.VI. Tll,
bame visokiu* ženklu* draugystėms, taisome laikrodžius it 
mūri kai iškas instrumentus auta kančiai

Steponas P. Kazlavski
4632 So. A8HLAND AVK, CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7909

AuN.ru
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